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2. DEN SVATODUŠNÍ NOVÉNY – sobota 6. velikonočního týdne 

 Sk 18,9-18, Ž 47, J 16,20-2Sk 18,23-28; Ž 47; J 16,23b-28 

„Amen, amen, pravím vám: O cokoli budete prosit Otce ve jménu mém, dá vám. Dosud jste o nic neprosili ve 

jménu mém. Proste, a dostanete, aby se vaše radost naplnila. To vše jsem vám říkal obrazně. Přichází hodina, kdy 

k vám už nebudu mluvit obrazně, ale otevřeně vám budu podávat zvěst o Otci. V ten den budete prosit ve jménu 

mém a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás; vždyť sám Otec vás miluje, protože jste vy milovali mne a 

uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět; zase opouštím svět a jdu k Otci." 

 Radost evangelia – Evangelii Gaudium: V. Duchem vedení hlasatelé evangelia 

Motivace k novému misijnímu rozmachu 

Modli se a pracuj (262–263) 

Evangelizátoři, kteří mají 

Ducha, jsou hlasatelé 

evangelia, kteří se modlí 

a pracují. Z hlediska 

evangelizace nejsou po-

třebné ani mystické na-

bídky bez účinné sociální 

a misijní angažovanosti, 

ani sociální a pastorační 

promluvy a postupy bez 

spirituality, která proměňuje srdce. Takovéto jednostranné a nestabilizující přístupy osloví pouze malé skupiny a 

nemají hlubší dopad, protože mrzačí evangelium. Je zapotřebí stále pěstovat vnitřní prostor, který dává angažova-

nosti a aktivitě křesťanský smysl. Bez delších chvil prožitých v adoraci, v modlitbě nad slovem a v upřímném dia-

logu s Pánem, povinnosti snadno ztrácejí smysl, oslabí nás únava i těžkosti a naše horlivost vyhasne. Církev se 

nemůže obejít bez plic modlitby a nesmírně mě těší, že ve všech církevních institucích přibývají modlitební sku-

piny, společenství přímluvné modlitby, rozjímavé četby slova a nepřetržité eucharistické adorace. Zároveň je třeba 

odmítnout pokušení čistě intimistické a individualistické spirituality, protože ji nelze sloučit s požadavky křesťan-

ské lásky, s logikou vtělení. Existuje riziko, že některé chvíle modlitby se stanou záminkou k tomu, jak se vyhnout 

odevzdání svého života v misijním poslání, protože individualizace ve způsobu života může vést křesťany k útěku 

do falešné spirituality.  

Je prospěšné připomínat si první křesťany a četné bratry a sestry v dějinách, kteří byli plni radosti, oplývali 

odvahou, neustávali v hlásání evangelia a byli schopni aktivně jít proti proudu.  

Někdo se utěšuje tvrzením, že dnes je to obtížnější. A přesto musíme uznat, že prostředí Římské říše nebylo příz-

nivě nakloněné ani zvěstování evangelia, ani boji za spravedlnost, ani obraně lidské důstojnosti. V každém dějin-

ném okamžiku je přítomna lidská slabost, nezdravá péče o sebe, pohodlný egoismus a vposledku žádostivost, která 

nás všechny ohrožuje. Tyto skutečnosti jsou vždycky přítomné pod různými převleky; plynou spíše z lidských 

omezení než z vnějších okolností. Neříkejme tedy, že dnes je to těžší – je to pouze jiné. Spíše se učme od sva-

tých, kteří nás předešli a dovedli se vyrovnat s těžkostmi své doby. Proto vám navrhuji obnovit některé 

z motivací, které nám pomohou napodobovat je v naší době.  

 K zamyšlení a ke sdílení 

Jak je to s mou vyvážeností modlitby a konkrétního nasazení pro Boží království? 

Nakolik mě samotného ohrožuje lidská slabost, nezdravá péče o sebe, pohodlný egoismus a žádostivost? 

Který světec je mi inspirací v tom, jak se vyrovnal s těžkostmi své doby, a proč?  

 MODLITBA 

Chvíle osobní či společné modlitby chvály, díků a proseb ve společenství se svým blízkým nebeským přítelem. Mů-

žeš připojit modlitbu kardinála Merciera (1851–1926):  

Duchu Svatý, duše mé duše, klaním se ti;  

osvěcuj mne, veď mne, posiluj mne a utěšuj mne.  

Říkej mi, co mám udělat, a přikazuj mi, abych to dělal.  

Slibuji, že se ti podřídím ve všem, oč mne požádáš,  

a že přijmu vše, co se z tvého dovolení bude dít.  

Jen mi ukazuj, co je tvá vůle. 

Část vitráže Ora et labora z kostela sv. Benedikta v Broken Arrow v Oklahomě 


